Pokročilý zvukový
detský monitor DECT
Advanced
100 % súkromie, bez rušenia
Krištáľovo čistý zvuk
a obojstranná hlasová odozva
Výdrž monitorovania až 24
hodín

Počúvajte svoje dieťa a rozprávajte sa s ním
Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
SCD715/52

Doprajte si viac voľnosti s našou detskou pestúnkou SCD715 s výdržou
monitorovania až 24 hodín po nabití a krištáľovo čistým zvukom. Vytvorte pokojné
prostredie pre vaše dieťa vďaka snímaču teploty, upokojujúcemu nočnému svetlu
a uspávankám.
Sloboda a ﬂexibilita
Viac voľnosti s výdržou monitorovania až 24 hodín a o 33 % vyššou kapacitou
akumulátora
Dosah až 330 metrov*
Spoľahlivé spojenie a nepretržitý pocit istoty
Technológia DECT zaručuje nulové rušenie a 100 % súkromie
Krištáľovo čistý zvuk vďaka technológii DECT
Oznámenia o pripojení pomocou kontrolky LED
Úsporný režim Smart ECO pre minimálny prenos
Monitorujte teplotu v detskej izbe a nastavte upozornenia
Upokojenie a spánok
Príjemné nočné svetlo a uspávanky upokoja váš malý poklad
Rozprávajte sa so svojím dieťaťom na diaľku

Pokročilý zvukový detský monitor DECT

SCD715/52

Hlavné prvky
Vynikajúci prevádzkový čas

melódií a zapnite nočné svetlo z ľubovoľnej
miestnosti v domácnosti. Pomôžte svojmu
dieťaťu za krátky čas v pokoji zaspať.

Úsporný režim Smart ECO

Krištáľovo čistý zvuk
Technológia DECT poskytuje krištáľovo čistý
zvuk, takže budete dokonale zreteľne počuť
každé zachichotanie, mrmlanie či čkanie.
Rozprávajte sa so svojím dieťaťom na diaľku
Praktická nabíjateľná jednotka pre rodičov vám
poskytne viac voľnosti s výdržou monitorovania
až 24 hodín po nabití. (o 33 % vyššia kapacita
akumulátora než má Philips Avent
SCD710/711/713)

Jedinečný režim Smart ECO automaticky
minimalizuje prenos zvuku a predlžuje výdrž
batérie. Čím bližšie ste k vášmu dieťaťu, tým
menej energie je potrebné na dokonalé
pripojenie.

100 % súkromie, bez rušenia

Snímač teploty a upozornenia

Niekedy vášmu dieťaťu postačí, ak začuje váš
upokojujúci hlas. Jediným kliknutím zapnete
túto užitočnú funkciu a môžete prehovoriť
k dieťaťu z ľubovoľného miesta vo vašej
domácnosti.
Oznámenie o pripojení
Technológia DECT poskytuje bezpečné a
súkromné pripojenie, takže máte istotu, že ste
jediným, kto počúva. Zaručuje nulové rušenie z
iných vysielacích zariadení, ako sú ďalšie
detské pestúnky, bezdrôtové telefóny a
mobilné telefóny.

Keďže deti ešte nedokážu regulovať svoju
telesnú teplotu tak účinne ako vy, aj malá
zmena klímy môže spôsobiť, že bude vaše
dieťa nepokojné. Snímač teploty vám
umožňuje sledovať klímu detskej izby a
nastaviť prispôsobené upozornenie v prípade
zmeny teploty.

Nočné svetlo a päť uspávaniek
Dosah až 330 metrov*
Tri kontrolné svetlá intenzity zvuku indikujú
hlasitosť zvukov v detskej izbe aj vtedy, keď je
rodičovská jednotka stíšená. Vďaka indikátoru
spojenia vždy viete, kedy je monitor v rámci
rozsahu a pripojený. Keď sa monitor dostane
mimo rozsahu alebo je slabá batéria,
rodičovská jednotka vás vždy upozorní, takže
nikdy nestratíte spojenie so svojím dieťatkom.
Nič tak neutíši nepokojné dieťa, ako nežná
uspávanka a teplá upokojujúca žiara nočného
svetla. Prehrajte jednu z piatich relaxačných

*Dosah v interiéri: až 50 m, dosah v exteriéri:
až 330 m
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Technické údaje
Vlastnosti
Dosah v exteriéri až: 330 m
Snímač teploty
Upokojujúce uspávanky

Technické údaje
Prevádzkový rozsah teploty: 0-40 °C
Vybavenie a vlastnosti
Ovládanie citlivosti mikrofónu

Napájanie
Čas nabíjania rodičovskej jednotky: Až 10
hodín
Prevádzkový čas rodičovskej jednotky: Až 24
hodín
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Logistické údaje
Rozmery F-boxu (Š x V x H): 220 x 156 x
94 mm

Pribalené
Detská jednotka
Batérie: 2 x batérie AA
Batérie pre detskú jednotku: Nie
Spona na opasok
Rodičovská jednotka
Sieťový adaptér: 2 x
Prenos
Automatický výber kanálov
Frekvenčné pásmo: technológia DECT

